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Nyrstar in Budel
Datum

18 juni 2019

Geachte heer Everling,

Ons kenmerk

Bij brief van 21 mei 2019, ingekomen op 24 mei 2019, heeft u namens de
SP-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Uw kenmerk

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is uw College bekend met de overname van Nyrstar door Trafigura en met
de juridische en bedrijfseconomische stappen, die daarbij gezet zijn en worden?
Antwoord: Ja. Trafigura is en wordt geen nieuwe eigenaar, maar is grootaandeelhouder (24%) en is voornemens middels het reddingsplan 98% van de
aandelen te verkrijgen van Nyrstar International, waar Nyrstar Budel BV een
dochter is. De rechtspersoon Nyrstar Budel BV lijkt vooralsnog gewoon te blijven
bestaan.

2. Is uw College bekend met de reputatie van Trafigura in het maatschappelijk
verkeer?
Antwoord: Ja, dit is bekend.

3. Is uw College het eens met de analyse van de SP, dat er door de overname
formeel geen verandering optreedt in de verhouding tussen u als bevoegd
milieugezag en de onderneming Nyrstar Budel BV of de rechtsopvolger daarvan?
Antwoord: Ja. Zie het antwoord op vraag 1.

4. Uw College maakt noodzakelijkerwijs keuzes m.b.t. de handhaving bij
milieuobjecten. Is de overname van de moedermaatschappij van Nyrstar Budel
BV door Trafigura voor uw College een aanleiding om de frequentie en de
grondigheid van de handhaving bij Nyrstar Budel BV te verhogen?
Antwoord: Nee, de vergunninghouder verandert naar verwachting niet.
De rechtspersoon en vergunninghouder is Nyrstar Budel BV en die lijkt te blijven
bestaan. Indien de rechtspersoon wel verandert, zal een onderzoek plaats
kunnen vinden op grond van de Wet Bibob.
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5. Als de bedrijfsactiviteiten binnen de nieuwe onderneming ontvlecht en herschikt
worden, zou het kunnen dat Nyrstar Budel BV niet langer de beschikking heeft
over de speciale zinkertsen die het mogelijk maken om jarosietvrij zink te
produceren. Het huidige arrangement gaat er van uit dat er geen nieuwe bekkens
aangelegd worden. Heeft uw College er al enig zicht op in welke mate dit tot
problemen kan gaan leiden?
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Antwoord: Nee. De huidige processen en vigerende vergunning zijn gebaseerd
op het jarosietvrij produceren van zink. De bijproducten, waar onder de
slibkoeken en loogproducten, worden verkocht aan derden. De samenstelling van
de zinkertsen (concentraten) moet door Nyrstar geregistreerd worden en is
geborgd in de vergunning.

6. Bestaan er nog verplichtingen waaraan Nyrstar Budel BV gehouden is t.a.v. de
nazorg van de zware metalen-problematiek in de Kempen? Zo ja, welke en kunt
u inschatten hoe dat verder gaat?
Antwoord: Voor de aanwezige diffuse verontreinigingen met zware metalen in de
regio heeft Nyrstar Budel BV geen verantwoordelijkheid.
Op dit moment loopt op grond van de Wet bodembescherming de procedure om
te komen tot een besluit over de ernst en spoed van de bodemverontreiniging die
is ontstaan op het bedrijfsterrein van Buzifac BV. Buzifac BV is de eigenaar van
het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein en is een dochterbedrijf
van Nyrstar Budel BV. Zodra in genoemd besluit is vastgesteld dat er sprake is
van een ernstige verontreiniging die met spoed moet worden gesaneerd, is
Buzifac BV van rechtswege aansprakelijk om de grond- en
grondwaterverontreiniging die is ontstaan op het bedrijfsterrein te saneren.

7. Kan de overname van Nyrstar door Trafigura gevolgen hebben voor de
ontwikkeling van het DIC/Metalot?
Antwoord: De overname van het Nyrstar concern heeft geen gevolgen voor de
contractuele verplichtingen die Nyrstar heeft aan de gemeente Cranendonck.
In kader van het bestemmingsplan ‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’ heeft
de gemeente Cranendonck een anterieure overeenkomst gesloten met Nyrstar
Budel en die blijft van kracht.
Daarnaast werkt de provincie samen met Nyrstar, Gemeente Cranendonck en
TU/e aan de ontwikkeling van DIC/Metalot. Binnen dit gremium vinden er
bestuurlijke en ambtelijke overleggen plaats met Nyrstar, gemeente en TU/e met
als doel een gezamenlijke en integrale ontwikkeling van Metalot. De overname
vormt momenteel een agendapunt voor deze bestuurlijke overleggen.
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8. Hoe is de macht verdeeld binnen Zonnepark Budel BV?
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Antwoord: Zonnepark Budel BV is een zogenaamd Special Purpose Vehicle.
Deze constructie wordt voor nagenoeg alle projecten gebruikt die externe
financiering hebben. De enige activiteit van dit bedrijf is het bezitten en
exploiteren van het zonnepark. Er zijn twee aandeelhouders, te weten het in
Duitsland gevestigde Encavis AG (één van de grootste investeerders in
zonneparken, 80%) en het Britse zonne-energiebedrijf Solarcentury (20%).
Zonnepark Budel BV heeft opstalrecht en huurt de ondergrond van Nyrstar Budel
BV. Daarnaast is er een privaatrechtelijke overeenkomst tussen Zonnepark Budel
BV, Nyrstar Budel BV, Buzipon BV (eigenaar ondergrond) en de provincie in
verband met de provinciale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
nazorg van de gesloten stortplaats.
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9. Heeft uw College over deze zaak contact met de gemeente Cranendonck?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 7.

10. Is uw College, met de SP, van mening dat een goed gesprek tussen uw
College en de directie van Nyrstar Budel BV aan te raden valt?
Antwoord: Wij zijn al sinds enkele jaren in goed gesprek met Nyrstar en zullen
die gesprekken voortzetten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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